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Software voor kwaliteits bewaking en proces optimalisatie

Vision Dashboard
Vision Dashboard is webbased software ontwikkeld voor de professionele zakelijke markt. 
De software is ontwikkeld voor grote en middel grote organisaties waarbij kwaliteit en proces 
optimalisatie van groot belang zijn. Met Vision Dashboard software is uw organisatie in controle 
en kunt u de kwaliteit van uw processen waarborgen, monitoren en bijsturen.

Overzichtelijk
De unieke user-interface van Vision Dashboard is over-
zichtelijk, eenvoudig te bedienen en daarmee voor 
iedereen in de organisatie goed bruikbaar. 
De applicaties worden gedeeltelijk op maat gemaakt 
gemaakt en worden dus enkel met de gewenste func-
ties en mogleijkheden opgeleverd. Hierdoor blijft de 
applicatie overzichtelijk en prettig in het gebruik.

Gebruikers en rollen
De Vision Dashboard applicaties zijn voorzien van een 
workfl ow management systeem. Hierdoor bent u in 
staat rollen, acties en kalenderfucnties aan te maken 
en het proces optimaal in te richten. 
De kalender en actie functies zorgen voor een correcte 
en tijdige afhandeling.  Iedere handeling kan met mail-
functies worden ondersteunt zodat betrokkenen 
continue op de hoogte blijven in het proces.
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Webbased
De Vision Dashboard applicaties zijn webbased 
ontwikkeld. De belangrijkste voordelen t.o.v. soft-
ware welke op een computer geeinstalleerd moeten 
worden zijn:
Overal ter wereld en vanaf ieder apparaat te gebruik-
en, snelle implementatie, eenvoudig users toevoegen 
door rechten en rollen, zonder ingewikelde installaties, 
software updates direct online beschikbaar.

Optimaliseren van processen
De belangrijkste uitgangspunten van Vision 
Dashboard zijn het realiseren van overzichtelijke 
applicaties waarmee processen kunnen worden 
geoptimaliseerd, De software zorgt er voor dat men 
inzicht krijgt in het totale proces. 
De overzichtelijke dashboards weerspeigelen een 
correcte weergave van de data in de vorm van lijsten, 
grafi eken, score tabellen en andere monitoring dash-
board weergaven.
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